
   .)) ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيقويؤيد ذلك قوله تعاىل: (( 

  . . .ه)) يعلم فإن اهللا يعلمهوما انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر  مث قال: (( 

   هل ميكن أن يؤخذ من اآلية ؟ ألن النفقة بدون إخالص ال تنفع؛ كيف يؤخذ؟ من قوله: اإلخالص يف النفقة 

  )) فإن هذا يستلزم اجلزاء عليه وال جزاء على شيء ال إخالص فيه . فإن اهللا يعلمه ((

؟ أن يا فوزي  ومن فوائد اآلية: أنه ينبغي لإلنسان إذا أنفق نفقة أن حيتسب األجر على اهللا؛ من أين يؤخذ

  اإلنسان إذا نفق نفقة ينبغي له أن حيتسب األجر على اهللا عزوجل ؟ 

  )) يعلمه فإن اهللا قوله: (( من: الطالب

ألنك إذا أنفقت وتشعر أن اهللا يعلم هذا اإلنفاق فسوف حتتسب األجر ))فإن اهللا يعلمه من قوله: ((  :الشيخ

  على اهللا .

  ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز النذر ؟

  ما فيها جواز يا شيخ: الطالب 

  ما فيها كيف؟  :الشيخ 

  قيد قيد بالشرط إذا نذرت فأمتوا )) هذا أو نذرتم ((ألن اهللا تعاىل قال: : الطالب

  يعين ما يعطي بيان حكم النذر؟   :الشيخ

  ما يعطي: الطالب

  ولكن يعطي بأن اهللا يعلمه؟ مث قد يعاقب عليه اإلنسان وقد ال يعاقب ؟ :الشيخ 

  نعم: الطالب 

اآلية ال تدل على اجلواز كما لو قال قائل مثال: إذا سرقت فإن اهللا يعلم سرقتك؛  ويش تقولون؟ صحيح :الشيخ 

هل هذا يعطي أن السرقة جائزة؟ ال؛ وهلذا ال نقول إن اآلية تعارض احلديث وهو ي النيب صلى اهللا عليه وسلم 

   عة .طا هإذا كان نذر  ءوفاالعن النذر؛ ألا ال تدل على جوازه؛ لكن إذا نذر وجب عليه 

  من أين تؤخذ؟ ومن فوائد اآلية الكرمية: عموم علم اهللا عزوجل؛ 

  )) فإن اهللا به يعلمه ((: الطالب

  الشرط تفيد العموم . وات)) هذه عامة ألن أد ما أنفقتم أن (( وجه العموم؟ :الشيخ

  ؟ عيسى الرد على غالة القدرية؛ الرد على غالة القدرية  ومن فوائد اآلية:

  اهللا ال يعلم الشيء عن أفعال العباد إن: الطالب



هم يقولون إن اهللا ال يعلم الشيء عن أفعال العباد؛ وبعضهم يقول ما يعلم باألشياء أيضا؛ أن اإلنسان : الشيخ

يعلم الشيء بعد ال مستقل بعمله وليس هللا فيه تدخل إطالقا؛ لكن اآلية ترد عليهم؛ أما من يقول منهم إن اهللا 

  يهم؛ ألن اآلية صرحية بأن اهللا يعلمه بعد وقوعه.ترد عل هيوقوعه ف

))  وما للظالمين من أنصار ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا سبحانه وتعاىل ال ينصر الظامل، ال ينصر الظامل؛ ((

  طيب لكن يرد على هذا ما وقع يف أحد أن اهللا سبحانه وتعاىل نصر الكافرين ؟ 

  ...:الطالب

نقول يف هذا بأن نصر اهللا هلؤالء الكافرين ليس من أجل أن ينتصروا على املسلمني لكن من أجل العقوبة : الشيخ

)) مث هذا النصر أيضا هل  حتى فشلتم وتنازعتم في األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ملا حصل ((

  حقهم ائيا .يام حىت ميكافرين على كفرهم وطغهو نصر مؤبد؟ ال؛ ألن اهللا ذكر إن هذا إلغراء ال

ه؛ أي نعم؛ ألنه لو أجيب ءومن فوائد اآلية الكرمية: أن من دعا على أخيه وهو ظامل له فإن اهللا ال جييب دعا

ال  ى شخص حبق ودعا عليك، وقال: اهللالكان نصرا له؛ وعلى هذا فإذا شهدت على شخص حبق، شهدت عل

وما  ال ينصر الظاملني أبدا (( عز وجل أو ال؟ ال؛ ألنه ظامل واهللا؛ هل يقبل دعاءه م عليّ فالنا الذي علّ  يربح

)) واهللا سبحانه وتعاىل أحكم وأعظم من أن ينصر الظامل؛ كثري من الناس اآلن خيشون من  للظالمين من أنصار

يب دعوة اإلنسان حىت وإن كان ظاملا نعم؟ ولكن نقول: كن مطمئنا فإن الظامل لن ينصره اهللا عزوجل وال جي

ه؛ لكن فكر يف نفسك أنت هل أنت ظامل أم ال؟ ألنه رمبا يكون منك ظلم فتجاب دعوته أليش؟ لظلمك ءدعا

  وأنت ال تشعر؛ وأما إذا كان ظاملا ظلما حمضا فإنه لن جياب .

  هل يف القرآن ما يشهد لذلك ؟ ...فيه أيضا الثواب على القليل والكثري؛ أو أخذناها ؟

  ...:الطالب

  )) ما لهذا الكتاب ال يغادر صغيرة وال كبيرة إال أحصاها (( :الشيخ

  ))  وال ينفقون نفقة صغيرة وال كبيرة ((ال يف النفقة   :الطالب

  طيب فيه أيضا دليل ؟))  وال ينفقون نفقة صغيرة وال كبيرة((  :الشيخ

عملوا حاضرا وال يظلم ربك ما لهذا الكتاب ال يغادر صغيرة وال كبيرة إال أحصاها ووجدوا ما  ((: الطالب 

  )) أحدا

 ))  فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره طيب ويف آخر سورة الزلزلة ؟ (( :الشيخ 

   نعم .



إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر  مث قال اهللا تبارك وتعاىل: ((

  )) . واهللا بما تعملون خبيرعنكم من سيئاتكم 

  جه السؤال لكم؟ فيها مجلة شرطية و افيها مجلة شرطية ممكن  اإلعراب:

  : إن حرف شرط الطالب

  بس أرين مجلة شرطية ما أريد إعراا ؟  :الشيخ

  )) إن تبدوا الصدقات ((: الطالب

  الدليل على أا شرطية ؟ :الشيخ 

  )) فنعما هي أيه جواب الشرط ((: الطالب 

  ؟شيبة)) ملاذا اقرتنت نعمة بالفاء  فنعما هي طيب متام.ثانيا: يف (( :الشيخ 

  : مجلة امسيةالطالب 

  ال :الشيخ 

  ألا فعل جامد : الطالب

امسية طلبية وجبامد.فيها أيضا مجلة شرطية أخرى اقرتن اجلواب فيها بالفاء فما هو ألا فعل جامد  :الشيخ 

  السبب؟ 

  )) اقرتنت بالفاء ألا مجلة امسية . خير لكمفهو  ((: الطالب

)) فيها إشكال ملاذا صارت بالرفع وهي معطوفة على مجلة الشرط،  ويكفر عنكم من سيئاتكم فيها (( :الشيخ

  )) ومل يقل: ويكفر ؟ فهو خير لكم على مجلة اجلواب ((

  ألا معطوفة على احملل: الطالب

  لها اجلزم)) حم فهو خير لكم هي حمل اجلزم، هذه مجلة امسية (( احملل ؟ ال  :الشيخ

  الواو استئنافية ؟  الشيخنقول : الطالب

))  ونكفرُ  )) (( ونكفرْ  صح نقول: الواو استئنافية؛ هذا على قراءة الرفع؛ فيها قراءة أخرى ثانية وثالثة (( :الشيخ

فالقراءة فيها إذا على أا استئنافية؛))  ونكفرُ  ((وهو اجلزم؛ة على حمل جواب الشرط على أا جمزوم))  نكفرْ (( 

  ..)) . ونكفر ))، (( ونكفر (())، ويكفر ((قراءات: ثالث

" كما يف  من"  " هنا زائدة ؟ ألن مثل هذا الرتكيب يأيت دائما بدون : من )) هل نقول إن " من سيئاتكم ((

تؤمنون باهللا ورسوله وتجاهدون في سبيل اهللا بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون  قوله: ((



ربنا فاغفر لنا ذنوبنا  )) (( إن تتقوا اهللا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم (( )) يغفر لكم ذنوبكم

الثاين هو املتعني  " ليست بزائدة ؟  من "  " هنا زائدة؟ أو نقول إن من ))؛ فهل نقول إن " وكفر عنا سيئاتنا

  " ال تزاد يف اإلثبات كما قال ابن مالك: من ألن "

  " وزيد في نفي وشبهه فجر     نكرة كما لباغ من مفر"                   

" للتبعيض ويكفر عنكم  من "تكون " وزيد يف نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر؛ إذا فـ من وزيد يعين "

، بقية يضاشكال إىل آخرها ما فيها إشكال إ)) ما فيها إ ويكفر عنكم من سيئاتكم سيئاتكم؛ سيئات ((بعض 

   اإلعراب . جهةاآلية ما فيها إشكال من 

)) أي تظهروها؛ واإلظهار ينقسم إىل قسمني: إظهار عام وإظهار  إن تبدوا الصدقات يقول اهللا عزوجل: ((

نسان يف حمفل كبري ويتصدق، أو يقول إين تصدقت؛ واإلظهار اخلاص أن خاص؛ فاإلظهار العام بأن يقوم اإل

الصدقة حني دفعها إبداء يتصدق على فقري يف جممع صغري أو خيرب بعد ذلك أنه تصدق؛ ألن اإلبداء يشمل 

كاة وإبداء الصدقة بعد ذلك بأن خيرب عن ذلك؛ والصدقات هنا نشمل الزكاة والتطوع؛ كيف الزكاة والتطوع هل الز 

صدقة  يت)) وإمنا مس إنما الصدقات للفقراء والمساكين. . ؛ ألن اهللا تعاىل قال يف سورة التوبة: ((صدقة ؟ نعم

قالوا: ألا تدل على صدق اإلميان؛ كيف تدل على صدق اإلميان؟ من أحب ما يكون لإلنسان املال؛ قال اهللا 

هذا احملبوب ألمر موعود ال موجود يعين أظهر موجودا  )) فإذا أظهر اإلنسان وتحبون المال حبا جما تعاىل: ((

ما أدري واهللا ؟ نعم يدل على صدق اإلميان؛ إنسان اآلن املال  ألمر موعود يدل ذلك على صدق إميانه وإال ال؟

: إن املال عديل الروح ؟ طيب يقول هذا املال الذي هو من أحب مجلة بيده واملال حبيب له والعامة يقولون

عنده خيرجه ألنه وعد أن يثاب عليه؛ فالذي خيرج املوجود احملبوب ألمر موعود الشك أنه مؤمن؛ فلهذا األشياء 

)) هذه مجلة إنشائية للثناء عليها، يعين فهي خري؛ ونعم صدقة  إن تبدوا الصدقات فنعما هي مسيت صدقة؛ ((

   )) لكم وتؤتوها الفقراء فهو خير تخفوها وإن تبدى ألا نافعة؛ ولكن هناك حال أفضل منها وهي قوله: ((

  ؛ وقد يكون فيهما إال السيئات فإنه إذا جوزي عليها يف الدنيا ال جيازى عليها يف اآلخرة.وقد يكون يف اآلخرة

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. فيها أظن فوائد فيما سبق ؟

  ما كملنا الشرح شيخ: الطالب 

  وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن اهللا يعلمه وما للظالمين من  قال اهللا تعاىل: (( طيب: الشيخ 

  )) نأخذ فوائدها أنصار



إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم  (( 

  )) . كملنا تفسريها ؟ واهللا بما تعملون خبير

  : ال الطالب 

)) أي فنعم شيئا هي؛ ألن الصدقة يعين وجه الثناء  إن تبدوا الصدقات فنعما هي يقول: ((طيب : الشيخ

للغري وإحسان إىل الناس واهللا حيب احملسنني؛ فلهذا أثىن اهللا على الصدقات  مطلقا؛ ألن الصدقة نفع متعدعليها 

    وإن  ل: (())؛ قا لكم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير سواء أبديت أم أخفيت لكن يقول: ((

)) أي على سبيل املثال؛ ألن الفقراء هم أهل  وتؤتوها الفقراء )) أي ال تعلنوها فتكون سرا؛ (( تخفوها

)) يستفاد منه أنه  تؤتوها الفقراء الصدقات؛ ولو أعطاها غريهم ممن يستحق الصدقات فهي كذلك؛ وقوله: ((

ولكن مل يصل إىل الفقراء فإنه ال يكتب له أجر الصدقة؛  البد أن تصل إليهم؛ أما لو نوى أن يتصدق ذا املال

  ضي الصدقة أو يردها.ميوهلذا كان اإلنسان خمريا فيه بني أن 

  )) أي من إبدائها وإظهارها. فهو خير لكم وقوله: ((

))  يكفر )) ثالث قراءات سبعية: (( ويكفر )) ويف قوله: (( ويكفر عنكم من سيئاتكم مث قال عزوجل: ((

    )) أيضا بالنون وضم الراء؛ أما على قراءة اجلزم نكفر )) بالنون وسكون الراء؛ (( نكفر بالياء وضم الراء؛ ((

)) ألن حملها اجلزم حيث إا جواب الشرط؛  فهو خير لكم )) فهي معطوفة على حمل قوله: ((عنكم  نكفر ((

  وأما عل قراءة الرفع فعلى االستئناف.

ال تكفر مجيع السيئات؛ ولكنها تكفر  يقال: إن الصدقةأن )) حيتمل أن تكون تبعيضية و  كممن سيئات وقوله: ((

  بعضها؛ وحيتمل أن تكون بيانية؛ لكن األول أقرب؛ والسيئات هي ما يسوء اإلنسان، هي ما يسوء اإلنسان .

اآلخرة فقط ؟ اجلواب: أما يف اآلخرة فالشك أا تسوء  وهل السيئة تسوء اإلنسان يف الدنيا واآلخرة ؟ أم يف

املرء؛ ألنه جيد ثواا عقابا؛ وأما يف الدنيا فإا قد تسوءه أيضا ألن فرح النفس باملعصية يعقبه حزن وغم؛ فإن 

بالسوء  نفس األمارةالالعصاة وإن فرحوا ظاهرا ملمارسة هذه املعاصي اليت تالءم النفس األمارة بالسوء فإن وراء 

نفس لوامة تلوم على فعل املعصية مث يعقب ذلك الفرح حزن؛ هذا فيمن يف قلبه حياة؛ أما من قلبه ميت فإنه ال 

  حيزن ولو فعل ما فعل من املعصية؛ 

   " من يهن يسهل الهوان عليه     ما  لجرح بميت  إيالم "               

عاصي أبدا؛ لكن املؤمن البد أن حيزن حىت إن بعض الناس جيد هؤالء طبع اهللا على قلوم فال حيزنون بفعل امل

يف نفسه غما وانقباضا وال يعلم له سببا حمسوسا بينا؛ لكن عندما يتذكر جيد أنه فعل معصية أو غفل عن أحيانا 



ن؛ ذكر أو ما أشبه ذلك؛ وبعض الناس أيضا يفعل بعض احملرمات؛ فإذا فعله مبجرد ما ينتهي منه جيد الغم واحلز 

وهذا من نعمة اهللا سبحانه وتعاىل على عبده بأن حيصل له مثل هذا االنفعال النفسي إذا فرط يف واجب أو 

انتهك حمرما؛ وأظن أنه مر عليكم حني سلم الرسول صلى اهللا عليه وسلم من ركعتني من إحدى صالته العشي 

بان؛ ألن نفسه منقبضة حيث مل يتم فقام إىل خشبة معروضة يف املسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، كأنه غض

صالته؛ وحدثين من أثق به أن رجال كان مشهورا بالورع ـ يف عصرنا ليس بعيدا ـ كان مشهورا بالورع ال يأكل إال 

أثال مقطوعا؛ تعرفون األثل؟ كانوا ما كسب بيده وكان مجاال حيمل على بعريه فخرج ذات يوم ليحمل على بعريه 

لبيوت ليكون حطبا؛ فأناخ البعري حوهلا كاموعة من اخلشب أناخ البعري ومحل اخلشب يقطعونه ويدخلونه يف ا

أثارها وضرا أبت أن تقوم؛ وهذا ليس من عادا؛ فسكت عنها مث  ماأبت أن تقوم؛ كلفعليه وربطه فأثار البعري 

له مل حيمله  إذا اخلشب الذيعاد مث سكت مث عاد وأبت؛ ففكر أو فتح اهللا عليه لينظر؛ فالتفت ميينا ومشاال و 

جاره أي نعم هذا مشاهد يعين هذا مسموع مؤكد؛ فنزل اخلشب يف مكانه وأثار البعري  وإذا هو قد محل خشب

فقامت بكل سهولة أي نعم مث أناخ هناك ومحل عليها؛ وهذا من لطف اهللا سبحانه وتعاىل باإلنسان أنه أحيانا 

م به ما فعله؛ فيحول اهللا بينه وبني هذا الشيء الذي ال يرضاه هو لو كان مينعه اهللا سبحانه وتعاىل شيئا لو عل

ه يف اآلخرة أما ؤ عاملا به؛ املهم أن السيئة تسوء املؤمن يف الدنيا واآلخرة إال أن يعفوا اهللا عنها؛ أما الكافر فإنه تسو 

   يف الدنيا فال تسوءه ولكن مع هذا قد يعاقب عليها .

)) واخلبري اسم من أمساء اهللا ومعناه  خبير )) متعلق بـ(( بما تعملون )) قوله: (( تعملون خبيرواهللا بما  قال: ((

؛ واخلربة هي العلم ببواطن األمور وأصلها من اخلبار وهو الزرع؛ ألن إلنسان يضع احلب يف األرض  ذو اخلربة

اطن األمور؛ وكلنا يعلم أن العليم ببواطن )؛ فاخلبري معناه العليم ببو  نهى عن المخابرة خمتفيا؛ ومنه احلديث: (

      حيث قدم هنا )) خبير بما تعملون األمور يكون عليما بظواهرها من باب أوىل؛ وهنا إشكال يف قوله: ((

))؛  واهللا خبير بما تعملون )) مثل: (( تعملونبما  )) على (( خبير )) وأحيانا يقدم (( بما تعملون خبير ((

؛ وخبري مبا نعمل حنن لمهنا للحصر؛ لكنه حصر إضايف؛ ألن اهللا خبري مبا نعمل وخبري مبا مل نعفيقال تقدميها 

بين آدم ومبا يعمل احليوان اآلخر، وخبري بكل شيء؛ لكن قدمه لالهتمام به والتهديد عن املخالفة كأنه يقول لو 

  مل يكن خبريا بشيء فهو خبري مبا تعملون فاحذروا.

  : للفواصلالطالب

   الفواصل ال؛ قد يقول اإلنسان يفصل بالنون.: الشيخ

 


